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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Vårt sjätte verksamhetsår har avslutats. Året innan (2019) byggdes fibernätet klart och detta år har fokus legat 
på att följa upp de avtal och löften som föreningen inför byggnationen tecknade med Zitius.  

Generellt så var det enbart tidsplanen i avtalet som inte följdes. Styrelsen ställde därmed viteskrav enligt vår 
tolkning av avtalet mot Zitius. Underlag till förhandlingarna tog föreningen fram med stöd från jurist inom den 
försäkring som tecknats. Summerat efter kravställan fanns olika tolkningar av tidsplanen mellan föreningen och 
Zitius. Båda parter var beredda att avgöra målet i domstol såvida rimlig förlikning ej kunde nås. Efter 
förhandling  accepterades förlikning av båda parter, utfallet blev 200.000skr i ersättning till föreningen. 

På grund av covid-19 pandemi sköts föreningens årsmöte fram, detta hjälpte dock tyvärr inte eftersom risken 
för smittspridning var fortsatt hög under hela året. Slutligen hölls årsmötet 2020 digitalt på distans.  

Generellt är föreningens verksamhetsmål nu uppfyllda när vi skapat förutsättningar och därefter verkställt så 
att ett fibernät byggts. Detta har genererat stora möjligheter till utveckling av vår bygd vilket är till nytta för 
både våra boende och företagare. Och detta är i sig det underliggande målet och syftet med föreningen. 

För styrelsen  
Roger Höjendal, ordförande 

 
Här följer utdrag från föreningens kalendarium publicerat på vår hemsida under verksamhetsåret 2020:  
 

2020-12-15 
Dags för årsmöte! 
Detta år med Corona ger oss speciella förutsättningar att genomföra vårt årsmöte på. I våras, inför ordinarie tidpunkt för mötet, 
meddelade vi att mötet sköts fram tills när vi åter kunde samlas som vanligt. Nu såhär i slutet av året kan vi konstatera att Corona lever 
kvar och att begränsningarna snarare utökats. 
 
Vi genomför mötet i ny variant för att slutföra 2019 års verksamhetsår innan det är dags att stänga år 2020: 
 
Förslag till beslut presenteras på Dagordningen. Ekonomisk redovisning, årsberättelse och revisionsutlåtande finns presenterat på vår 
hemsida (se under "Dokument"). Medlemmar har på sig fram till den 29/12 att vid intresse ge ytterligare förslag, lämna eventuella 
invändningar, samt anmäla eventuellt deltagande under årsmötet via mejl till info@matterodsfiber.se. Årsmötet hålls däreefter senast den 
31/12 på distans genom digitalt Skypemöte mellan minst mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner samt övriga som 
anmält sig (via info@matterodsfiber.se) att delta. 
Som ni ser i agendan finns inga större avgörande beslut att ta på denna årsmötesagenda. Under nästa års årsmöte tas större punkter upp 
kring föreningens framtida verksamhet alternativt eventuella avslut. 
 
 
 
2020-06-24 
Planerad driftsstörning 25/6 
Eltel gör under torsdagen omskarvning av fiber för att lägga in reservslingor i en del skåp inom vårt fiberområde. I första hand gäller det 
under förmiddagen och kring Hjortaröd och Pilatorp. 
 
Markavtal påminnelse 
Som vi informerade om den 9/6 är det viktigt att ni som har oklara markavtal med Zitius/Eltel snarast meddelar detta. Så har ni problem 
med markavtal, och inte redan kontaktat oss kring detta, så är detta sista möjligheten att snarast skicka ett e-post med beskrivning av 
problemet samt er adress så följer vi upp ärendet med Telia/Eltel. 
 
 
 
2020-06-09 
Hej medlemmar! 
Viktig information om våra fiberinstallationer och markavtal: 
 
Markavtal och intrångsersättning 
Ifall ni är fastighetsägare där stamnätet förlagts (inte enbart tomtägare) och ni saknar ett returnerat markavtal till er, eller har andra oklara 
delar såsom utbetalning av intrångsersättningen så meddela detta till föreningen. Skicka då ett e-post till oss snarast på 
info@matterodsfiber.se så tar vi frågan vidare direkt denna vecka. 
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Husets fiberinstallationer 
Föreningen har idag fått information från Zitius totalentreprenör Eltel om de besiktningar av fiberinstallation i husen som börjat bokas upp 
med er. Syftet med besiktningen är att göra ljusmätning så att fibertråden mellan ett hus och fiberskåpet har rätt kapacitet enligt de krav 
som ställts på fibernätet. De dokumenterar också att installationen har genomförts på ett korrekt sätt, ifall något inte är rätt installerat så 
ska det rättas till. 
 
Tyvärr måste denna kontroll genomföras snarast nu i juni månad då det finns en deadline att hålla kopplat till det bidrag vi ursprungligen 
beviljades i projektet. Det är såklart olyckligt att kontrollen måste ske just nu i Corona tider, Eltel utlovar dock att distans hålls och att de 
följer tydligt uppsatta restriktioner vid besöket. För att boka lämplig tid tas en personlig kontakt med er. Ifall ni tillsammans inte finner en 
tid som passar både er och dem så är det Eltels ansvar att finna flexibla lösningar. Vill ni nå Eltel och Kristina Sjöstrand som bokar upp 
besöken med er så skicka ett e-post till kristina.sjostrand@eltelnetworks.se 
 
 
 
2020-06-02 
Hej Fibergrannar! 
 
Årsmötet flyttas fram 
Under rådande Corona Covid-19 pandemi avser vi att skjuta fram föreningens årsmöte till hösten. Styrelsen anser det olämpligt riskera 
ökad smittspridning och det blir även svårt att genomföra mötet enligt Folkhälsorådets rekommendationer på max antal personer och 
personavstånd. Detta i kombination med att vi i nuläget inte har några större avgörande punkter att ta upp kring fibernätet gör att vi 
senarelägger mötet till i höst och senast i december. 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse finner ni under dokument. Ifall någon medlem motsäger sig en 
senareläggning av årsmötet enligt ovan så förväntas ni meddela detta senast 7/6 per mejl till info@matterodsfiber.se. Vi kommer i så fall 
undersöka på vilket sätt vi istället kan genomföra mötet nu i juni. 
 
Fibernätsbygget 
Det är nu snart ett halvår sedan de sista anslutningarna inom vårt projekt slutfördes. Summerat känner styrelsen att vi uppnått vårt mål att 
ett fibernät byggs i vår bygd. Vi har under våren haft en del uppföljande ärenden med Zitius/Telia men i stort är vi mycket nöjda med 
projektet. 
 
En av frågorna som vi följt upp mot Zitius är vite för den försenade driftsättningen som uppstod ifjol. Det har varit en längre dialog där vi 
även anlitat jurist för värdering och stöd kring våra avtalskrav. Vi har nu enats om en förlikning med Zitius på 200.000kr för den uppkomna 
förseningen. Beloppet läggs till föreningens verksamhet och ingår i årsbokslut 2020 för beslut på framtida medlems- och årsmöte. 
 
Till hösten bedöms all uppföljning av fibernätsprojektet vara avslutad. Det är då dags att summera vårt projektresultat och ta beslut om 
föreningens framtid. 


